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r zijn slechts tv',eemototf etsen die zich ondanlcs hun gietwiebn eeftplaats
Tl
konden tterwerven in de ClassicSetentia Superbike Collection, Naast de Dul.LJ
cati Mike Hailwood Replica mcakte de schrijver graag een uitzonde ng voor
het allereerste type ttan de Moto Guzzi LeMans uit 1976. Het oermodel yan deze street
legal endurance racer rijdt niet alleenfantastisch, de allereerste versie is ook nog eens
ontzettend mooi om Íe zien. Hans Smid kijkt naar ile ontstaansgeschiedenisen vertelt
hoe zijn rodc zware 850 Guzzi twin weril teruggebouwd naar de neest tot de wrbeelding sprekenile uitvoertng.

Bijno iedereenyooraogzijn LeMensfieteen rafi
ile wat Íteet tnnoeríge ensnellercLaJrarcone
Cotq,etizioíe dernpersín ploats ean ile bnre ert
stille Silentiums.

Harleyen eenbetrouwbareBM\,V"Build it for
us,now!"zouhij ter plekkehebbenuitgemepen.
Zo werdtevensbegonnenmet debouwt aneen
burgerve$ievoor de Amerikaansemark. Il
1963en 1964vondende testriftenplaats.
Voor
MotoGuzzigloordeweerhoopaandehorizon.
blok zou tweemaalzoveelkacht moetenkdjNa 31,000t€stkilometerskwam men in 1965
genalsdeFalcone,ongeveer45pk.Dezewaarde unaniemtot de conclusiedat de V700gewonzou bereikt kunnen wordenmet eencilinder- nenhadop allefionten.Deeigentestrijdersvan
inhoud van 703 cc.Voor de opstellingvan de Guzziredennogverdertot 86.000kilometerom
cilinderswasniemandminderdan CarloGuzzi er na demontageachterte komen,dat deton in
verantwoodeliik.Hij adviseerdeCarcanodeze het geheelgeenprobleemzou zijn. Dit wasde
V-vormige opstelling als ideaal compromis pedectedienstfiets.Eind 1965ging deV7 al in
tussengoedekoeling,balans,toegankelijkheid productieen werd uitgeleverdaande nationale
en compactevorm. Ê,indmei 1963had Todero CoÍazieri en de Amerikaanseciviele markt.
de'bfferte"tekeningvande V7 in schaall:5 al Al snel zat het fabdekcomplex in Mandello
klaar.Dezeverschildeslechtsin detailsvanhet del Lario met eenluxeprobleem.
Niet alleende
eersteprototype.Eind 1963wasdit prototype Italiaanseoverheidwilde snelzijn motorfretsen
reedswerkelijkheid.Het conceptwaszoveelbe- hebben.De nieuwewelv"artzouop heelkorte
lovend,dat er toen al voorzichtigverderwerd termiin een nieuween veel groteredoelgroep
gekekendan alleen naar binnenlandseover- creëren,debraveburger.
heidsdiensten.
De machtigeen invloedrijkegebroedersBerliEenperiodetussenhoop en wees
ner uit de VerenigdeStatenzochteneenzware De6rmawassindsheteindevaÍldeiaren'50frmotorfietsen haddenMoto G\tzzi iÍt 1962^
nancieelgezienin zwaarw€erterechtgekomen.
aangebodenfinancieelbij te dragen aan de In 1963gingdefirma zelfsfailliet,maarkon een
ontwikkelingvan eenzwaretwin. Ook Ducati
was met dit voorstelbenaderdvoor de bouw
van eenzwareviercilinderde 1260cc Apollo.
ToenJoeBerlinerhet V7 (V700)prototi?e zag,
werdhij razendenthousiast.
Hierstondin zin
ogende perfectecombinatievan eenkrachtige

Een nieuw ontwerp naar een eerder idee
Moto Guzzi verkeerdeaan het begin van de
jaren'60in frnanciële
nood.Het washoogtid
vooreennieuwmotortypein dezwareinhoudsklasse.De ltaliaaNe overheidgaf feitelijk het
startseinvoor het ontwerpen!?n eennieuwe
zware dienstÊets.De nationale fabrikanten
Laverda,Benelli, Ducati, Gilera, MV Águsta
en Moto Guzzimochteneenpoging doen om
de overheidsdiensten
te voorzienlan eet rrrotoffiets die de Guzzi Falconemoest opvolgen.
Eense euzeorder zou ten deelvallen aan de
fabrikant,dieerin zouslagenom aandestrenge
eisente voldoen,die aan het ontwerpgesteld
werden.De voorwaarde
om 100.000
kilometer
te kunnenrijden zonderrcvisie,eenhogetopsnelheideneenvoudigonderhoudwarendebelangrijl$teopgavenvanhet Ministedel"n Binnenlaldse Zaken.Met dezeopdrachtwerden
ing€ni€urCarcanoeÍr UmbertoToderoin mei
1963belast,biigestaan
door Micucci,Cantoni
en Soldavini.In 1966zouhet eindproductklaar
moetenzijn om getestte wordendoor de ltaliaanseoverheid.Het voortbestaanvan de firma
zouafhangenvandezeuitkomst.
Carcanowasin 1936bii Moto Guzzigekomen
als jongsteItaliaanseingenieur.Umberto Todero die sinds 1939in dienstwas,vormdede Desetmet det pitcheknippe ichtsteuttjesdoatt
rechterhandvan Carcano.Het nieuwemotor- hanihrratigwor.ler vr root iligil,

Het MotorRiiwiel
8A/2OO7 /t!t

Zo zagaleLeMaís er uit toen hij rred gekocht,Het tneploatje op het bolhooÍtl Enneldde 1926.

geniaalontwerper,
maaÍhi wasookin staatallesmet zijn eigenhandenvorm te geven.Zijn
eNaringen
bij Aermacchi
enBianchiendeconstructievandeberoemde
PatonenLintoracers
kwamenhem goedvan pas.De eersteframes
werdengelastdoor Biotti,waarbijPremolizich
concentreerde
op het zaag-en snÍwerk.Eind
juni 1970washet prototl?evan de V7 Sport
klaar Hij zager ondankshet gebrekaanfrnanciëlemiddelennietuit alseen'lowbudget'modifrcatie.Maar het hoofdvan de productiewas
niet zonderslagof stootvanplan hier geldaan
uit te geven.Het model weekvolgenshem teveelaf 1"n het bestaande
rnodelen het conÍlict
liep hoogop.Tontihad zijn ontslagbriefzelfsal
geschreven
ingevalhet projectgeengÍoenlicht
zoukijgen. Na ondeuoekwerdterechtgeconcludeerddat de nieuwemachinede eisen,die
in het markonderzoek!"n 1967warengesteld,
volledigdeke. De productievan eenvoorserie
begonin delentevan1971metdeberoemde'lelaiorosso",
eenkleineseriediebedoeld
wasvoor
homologatie.
Dezesportmachine
werd geheel
met de hand gebouwdin de raceafdelingvan
Moto Guzzien hadeenlood framevanchroom

doorstart
makenmeteenlaatstekapitaalinjectieaangesteld,
de SEIMM(Societa
Esercizio
InduvanhetParcdiconcem.lndeovergangsperiodestrie Moto Mecaniche)Dit liet eenomvangrijk
naar de productievan de V700 werd getracht marktonderzoekverrióten waaruitde concluom met de fabricager,anbrommershet hoofd siewerdgetrokkendat er in Europaeengrote
bovenwaterte houden.Op 25 februari1966 marld wasvoor eensportievezwaremotorfiets.
namhet IMI (lnstitutoMobiliareltaliano)het Ook vanuitde VS groeidede waag naareen
roerover.De directiewerdontslagen
en moest zwaardere
versie.De SEIMMnam de uitslas
op de eigenfunctielerug' solliciteren.Carcano !"n het onderzoekzeerserieus.ln datzelfdi
wasechtertevorendoor de directiete velstaan jaar begonnenTontien Gazzola
met het ontgegeven.
dat voorhemgeenrol meerzouzijn werpenvaneensportieve
engrotereversievan
weggelegd.
Hierbij is kostenbesparing
de be- deV7,eenvoorlopervandeVTSport.Dezezou
slissendefactor geweest.Ook En co Cantoni in eenlaterstadiumkunnenwordeningezet
bij
ruimdehetveld.Hoetriesthetookgegaan
was, denieuweEuropese
750ccklassevoorproducde aanstellingvan Lino Tonti samenmet racer, tiemachines.
Daartoemoestde boringvan de
tuner en testÍiiderLucianoGazzolazou een 757cc0,5mm wordenteruggebracht
naar82,5
nieuwsportieftijdperkirluidenvande nieuwe mm bij dezelfde
(70mm) slag.Zoontstoodeen
V700,dieinmiddelsookontdekwasalsideale cilinderiDhoud
van748,8cc.Hetmotorblokwas
toerlietsvoor degewoneman.
solidegenoegom stevigop te voeren,maarhet
Op 1 februari1967werd een nieuwbestuur framewasvolkomenongeschiktom er succesvol meete racen.Naveeltuningsonderzoek
dat
DezeKafipen GuzziLeMansuas eigenlijk een
resulteerde
in enkelerecordsessies
in 1969stelV7 Sport net l,eelprctotype LeMansotilerilelen.
dedirccteurDestefanidat deidealeGuzziracer
VolgenskennerIvar ile Gíeï pas ile fiachirc wfte
200km/h moestkunnenhalen,minder
dan200
,afi staídaaÍiL
kilo zou moetenwegenen uitgerustzou moe- De leroudeíile tnaaÍ zeerconcurrcrendeGuzzi
ten zijn met viif versnellingen.
Hij gaf daarop |an lon Kampenin depítstraat lran Asse in 1980.
aanTontideopdrachtom deoudegoedmoedigebuffelte veranderenin eenjachtluipaard. molybdeenstaal.Aan het eindevan datzelfde
Helemaalopnieuwbeginnenwasgeenoptie. jaarbegonde eigenlijke
productie,
waarbijhet
Defabriekwasnogsteeds
staatseigendom
en framevan gewoon(zwart gespoten)iizer werd
allesmoestmet eenminimumaaninveste- gemaakt.OpdecircuitswerddeV7 Sportstevig
ringenwordenvolbracht.Door stakingenge- aande tand gevoelden niet zondersucces.Op
hinderdbeslootTonti om het nieuweframe hetcircuitvanh€tFrans€
LeMans
werdin 1972
endebenodigde
aanpassingenvan
demotor al een850cc versieingezetmet Brambillaen
(onderanderehet verplaatsen
van de veel Mandraccials coureurs,
die achtti€nuur aan
te hooggelegen
dynamo)te ontwiJ&elen
in koplagenom alsvierdete eindigen.
Hier weÍd
zijn eigenwerkplaats,
waardoorhij ookkon de naamLeMansgeboren
voorhet op handen
terugvallen
op de kennisen vaardigheden zijdeproductiemodel.
In 1973behaalden
Riva
van Bottaen Biotti. De laatstgenoemdenen Gazzolaondanksmeerderetegenslagen
een
werktenimmersnietvoorMotoGuzzi.Al- vijfde plaatsmet hun opgevoerde
850cc op het
cide Biotti was de rechterhandvan Tonti circuitvanBarcelona.
Ditmaalmoester stevig
sindsde oprichtingvan Linto in de jaren gepraatwordenmet de nieuweeigenaarÀles
'40.De
nieuweGuzzimoestlager,lichter
en sandroDeTomasoom loestemming
te krijgen
snellerworden.Tontiwasniet alleenecn voorproductie.
Dezezagfeitelijkhelemaal
niets

twins werd geëtaleerd
toen
hij eenracerprepareerde
op
basisvaneenV7 Sport.Deze
zouingezetwordenvoorde
endurance
racein Assenin
1980.
Dezeracezoudatjaar
voorhet eerstdeWK status
krijgen,zodater ookpunten
te verdienen
warenmet de
GuzzitweecilinderDe ma
chinedieKampenvoo.ziin
zwagerTheo Louwesuit
Hoogezand
had gebouwd,
bevatteveelprotot)?e850
raceonderdelen.
Voor een
deelstamdendezeuit de tijd toenMotoGuzzi Gazzolain actie op het eeístepÍototfpe ran de 850
zelfzeeractiefwasmet 850'sin de racerii.De LeMans,Let op de met tope dichtgeplokteJlip-up
De herern fiíng is aafl ile loorkafit lreizekeril iloot
motorwasin wezeneenLeMansÍaceblokmet ta ktlopehdercrterpahulaaral eenturtertingis
bveeÍo$ e schijven. Het gepatenteerale ifitegÍole
meerfabrieks-dan standaarddelen.
Veelcom- gefionteetil
Íemsysteem zorgde eÍvoor dat bij gebruik wn de
ponenten
warendoorKampenzelfvervaardigd.
roetrem ook één ltarr ile roorste Íefischijlen weÍil
Al vanafhet beginvandejaren'70bouwdehij
Sneller dan de bestuurd€r erYaart
geactiteeíil.
onderanderezelf versnellingsbakken.
Tijdens Aanheteindevanallemotorwensen
staatMoto
'Ílikte'
de racein Assen
Kampenhet onmoge Guzzi.Eenentachtig
raspaarden:
Moto Guzzi
in devolgens
hemverouderde
twinsenhadzijn lijke.In eenveldmetfabrieksteams
importeur
eÍrtopcou- "LeMans'lVol trots introduceerde
pijlengerichtop de Benellimulticilinders.
"alsdiDe reurseindigde
zijnmachinealstiende,bestuurd Willy van Gentde zwaretweecilinder
historieheeftzijn ongelijkinmiddelsbewezen. doortweeeenvoudige'NK-riders:
Koopman
en recteafstammeling
vandein 1972zeerveelin
Hetzoutweejaardurenvooreen850LeMans Kievit.Dit waseenprestatie
vanformaat,
mede drukmakende
850ccBoldor Guzzi,een
uniek
alsstÍaatfiets
in dewinkelte koopzouzun.Hij geletop het feit dat de zeveniaar oudestoter- brok motorgeweld'l
In motor nr.l van 1976
wasdaarmee
éénvandeweinigeGuzzitdiena stangenmolormel enkelenokkenas
op papier wondGuusvan de Beekgeendoekjesom zijn
ziinintroductiein november
1975in Milaandi- geenPartijwasvoordedohcmulti's.
enthousiasme
overde testritmeteendoorVan
rectleverbaar
zouzijn.Ruim30jaarlaterbliikt
gestelde
Gentterbeschikking
850,HetrUdenop
dit motorconcept
nogsteeds
zeerpopulair.
Zoektocht naar een eersteyeÍsie
deLeMansis ooknu nogeenheelaparteervavan de 850LeMans
ringwaarbijdeuitstralingdoor
detijdnietsaan
De Kampen Guzzi
Er is langgezocht
naareenmooie850LM voor krachtheeftingeboet.
DeLMkentweinigzwakDe Nederlander
Degenedie op mijn netvlies ke punten,wanneeral het lakwerktenminste
fan Kampenspeeldeeenbe- de verzameling.
langrijkerol in de historievan de LeMans.
Hij gebrandstondwasechterzo andersdan die deugdelijk
is overgespoten.
Alleendestuurschawasgoedbevriendmet ingenieurLino Tonti regelmatigte koop werdenaangeboden.
Om kelaarszijn onhandigen veelte kwetsbaar
op
en tussendezetwee zeer begaafdetechnici te beginnenwashetde kleur Alle aangeboden dezeverderzo robuustuitgevoerde
motorfrets.
werdenveelervari[genuitgewisseld.
Alle ken
8501warenrood.Degene
dieik alsarmetwin- Demachine
rijdtronduitfantastisch
wanneerie
nis die Kampenhad op het gebiedvan Guzzi tigjarigezagstaanbii WillyvanGentwasblauw.
D€ matzwarteaccenten
stakenprachtigaf te- De opstellingrai decilih.leís eas eet iilee rafi de
Tveegrote Dell'Orto 36fitfi carbtrateuÍs met
gendezemooiemetallickleur Bovendien
was oudeCaílo Guzzi,die fiog betíokkefiwasbij de
acceleratiepompzorge dat de machtigev-tr,tirr
er dieapartevormof uitstraling,
diemij bruter o treikkelingea de V7,
! oIdoendefi efigsel kr ij gt.
voorkwamdan bi.jde exemplaren
die te koop
stonden.
Datmoderneachterlicht
en het tweepersoons
zitjewarenbijnastorende
elementen
dienielovereenslemden
metmijn herinneringen.Bestudering
van foldersen manualsbevestigde
miin vermoeden.
De allereerste
versre
verschilde
in details,maarwat eenbelangrijke
verschillen
warenhetvoorhet bloteoog!Waar
eeÍrwil is,is eenweg.Naenkelejarenwerdeen
mooierode LeMansaangetroflen
met 21.000
mijl, die een zeerfrisseindruk maakte.Het
typeplaatje
op het balhoofdmaakteeeneinde
aande zoektocht.
Daarstondhetjaartal1976.
Dit wasduseenuitstekende
basisom dejeugddroomte gaanrealiseren.
Hetzouechterzonde
zijnornallemaal
tijd vedorente latengaanmet
zoeken
naarallebenodigde
onderdelen
voorde
restauratie,
terwi.ilhier eenrijruaremotor ter
beschikking
stond.Die tijd kon beterdoorge
brachtwordenmethetdoel,waanoordegrote
Guzziontworpen
was,namelijkrijden!
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eenmaal
buitendebebouwde
kombent.Zelfsin
het absoluut
geen120kmih.Het rustigegedeeerste
versnelling
rijdt deGuzzidaaralgauw stampdoetvermoeden
datjeeenbeetieaanhet
te hard.Tijdensde eerstegroterit op eenpro- sukkelen
bentendatbleekdusergverraderlijk.
vincialewegviel
hetdeschrijverop,dater nogal Doorhet lagezwaartepunt
in combinatie
met
gesukkeld
werddoordeoverige
weggebruikers. de sportieve
zit is iederebochteenfeest.Hetis
Terwijlde naaldvan de snelheidsmeter
toch welzaakom ttdig voordebochtterugte scha
echt80 aangaflekende automobilisten
50 te kelen,want
hetcardanstrafteendergelijke
fout
rijdenen dezewerdendanookzonderpardon genadeloos
alOp eenwarmezomenvonddeed
ingehaald.
Naenkelekilometers
kwamhettoch de schrijverietswat hij nognooit hadgedaan
welbijzondervreemdvoor,dat iedereen
zover (en ook nooit meerzal doen).Hi.jmaakteeen
onderdetoegestane
snelheid
bleei Eenblik op rit naarDriebergen
vanuitfudderkerkin een
detellergafhetantwoord;
MPH.DatwareÍrdus koÍtebroek.Stilstaand
bij het laatsteveri(eers80 mijlen per uur. Dat lijkt eendommefout, licht voor de oprit naar de snelwegscheurde
maarwanneereenLeMans80 mph rijdt lijkt eenolieleiding.
Dit wasonmiddellijkenpi.jnlijk
voelbaar
op de onderbenen.
Binnenenkelesecondenlager eenenormeolieplasonderdein,
middelsstilgezette
motor De achterband
glom
van de carterolie.
Eengelukbij een ongeluk,
diekortebroek.Wemoetener nietaandenken
wanneerde leidingop de snelweg
geknaptzou
zijnbij 120km/h,debenenin dik beschermend
De floagdelijke nijlenstonil 20.000fioest 1nnwegeile rcstaurotieplaats makenvooÍ ilejuiste
tellersmet kilofieterctafid 80-000.(Foto:
ranFo óon)
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leergehuld.Hopelijkzoude rokendeolienevel
opgemerkzijn dooreenoplettende
medeweggebruiker.
Gelukkigwerdmijn vrouwom half
eent nachtsbereidgevondenom mij op te
komenhalenmet de motortrailerNa incasseringvandezoveelste
opmerking
over'dieouwe
krengenvan mij" wasdan tochweerhet momentgekomen
vooreenalgehele
inspectie
om
verderonheilte voorkomen.
Derem-enolielei,
dingenkondenmaarbetervervangen
worden.
Bovendien
bleekde voorsterempompte lekken,Ookwaser noggeenafstandring
onderhet
dekel van de dynamogemonteerd,
waardoor
de tempeÍatuuter plaatsehoogop zoukunnenlopen.Àlser nu watmeervaartzouworden
gezetachterhetzoekennaardebenodigde
on,
derdelenvoor de restauratie,
dankon de zaak
meteengrootscheeps
wordenaangepakt.
Maar
datlaatstewasmakkelijker
gezegd
dangedaan.
Naastallete vervangen
onderdelen
dievia Teo
Lamersnogte verkrUgen
waren,blevener zes
levensgrote
problemen
over.Derestauratie
zou
hierdoorlange
tijd uitgesteld
moetengaaÍrwor
den.Zo ontbraken
het foaméénpersoons
zitje,
het achterspatbord
met de bult voor het klas-

enopgehaald.
HeteindresulHetvervangende
wordenbezichtigd
tiveepersoons
zitiewasbedui
vandemachine,
vorm taatis eenperfecte
reïncamatie
dendsterker,
maaÍhadnietde sportieve
meteenscherpoplopende
achterzijde.
Nu bleek die ooitbij Willy vanGentop eennieuwevereigenaar
hadstaante wachten,
inclumijn vriendTonBoveedatzitjetoevallig
nogte mogende
en het instruchebbenliggen.Hij hadal eerderenigemotoren sieftooltray,boordgereedschap
MetdankaanWillemRijsdijk,Cesare
van dit tlpe heelfraaigerestaureerd
en al vrij
lieboekje.
van
snelwerd beslotendat Ton ook dezeLeMans RestaenTonBoveevoordewedergeboorte
jeugddroom.
Dankookaan
onderhandenmochtnemen.
Daarvoor
moesten dezelegendarische
informatieen
echtereerstnogwat noodzakelijke
onderdelen Ivarde Giervoordeaanvullende
wordenopgeduikeld.
Het oudeachterspatbord archiefmateriaal.
was aanvankelijk
onvindbaarVoor 160 euro
Degrcte Boschstaítnrotot veÍeisteenbehoorlijke
waseenreplicate bestellen.
Toendie eindelijk Foto\: Ian Falloot Hans Smid, Iwr de Gier
(tweemaandenna debetalilg)aÍiveerde,was
accu.Het tijdperk eafi kickstartersis inmiddels
voorbij,
er slechts
teleurstelling.
Het zieligestukiepolyesterwasgeenschaduwvan
hetdikkeensolide
siekeCEVachterlicht(en de metalenbinnen- kunststoíwaarvanhet origineelwasvervaarring),alleknipperlichtsteuntjes,
originelegoede digd. Het wasslechts2 mm dik en vervormde
remslangen,
schokbrekers
en devroegecockpit al bi de minstehacht. Het zou het stampen
inclusiefde juistetellers(zondertriptelleren van de Italiaanse
twin nog geenproefritheblogo).
methetadelaar
benoverleefd.
Na eenmaandkwamde verlossingdoor€enoplettende
Italiaanse
vriend.Voor
Speldenin eenhooiberg
100 euro kwam er een puntTijdensde velebeursbezoeken
in binnen-en gaveoriginele"parafango'
naar
buitenlandwarenal veleknipperlichtsteunen Nederland.Al het hang en
gevondenen gekocht,Steedsblekendezebij
sluitwerkzater bovendien
nog
thuiskomst
net evenandeÍste zijn.Devoorste keurigop,waaronder
de(specisteunhad een afwiikendehartafstand
tussen ale)metalenplaataande bin,
de montageogen
of hadtweekommingenom nenzijdevanhetspatbord
voor
de vorkpotenheen.De karakeristiekenaar de bevestigingvan het achterachterengebogenachtersteuntjesbleken na licht. Een mooieen complete
vergelijking
metdeorigineleooknietdejuiste. cockpitmet deiuistetellersen
Met geleendevoorbeeldenwerdenallesteunen soepelrubberwerd voor 200
perfecttot in detailnagemaakt
door Willem euro gevondenop Vehikel.De
Hetzitje plasticconsolemet waalschuRijsdijk,eenbevriendrnetaalbewerker
bleekdermatezeldzaam,
dat er in 2006liefst wingslampjes
was gescheurd,
1500euro voor werd gevraagdop veilingsite maardiehadik al nieuwweten
Het boorilgereeilschap
von ile LeMansoogt al eefi
EbaÍ Het is bekend,dat al dezezitjes al in de te bemachtigen.
OpdezelfdeVehikellagentwee stuknoilerfier dotr ilot 1'a.nde V7 Sport.Let op de
eerstezesmaandenafbrokkeldenen door de zeermooie origineleschokbrekers
die voor 80 'fi oilenQ schrce1tenibaaiermet ornkeeÍbarestiÍ
dealersgratis moestenwordenomgewisseld. eurovaneigenaar
wisselden.
Het enigewat nu efl degeïsoleetdetang,
nogontbÍakwarengoedeorigineleremslangen.
De matzwaÍte lak op de bovenzijiletnr ile tark
Er wasslechtseenkleinekaÍrsdat die noe in
weril na enkelemalet motsenvat benzinesnel
goedestaat op zoudendui
aangetast.Het zit er íu ín elkge1lalbeterop dotl
ken,duser werdgekozen
voor
ïechnisch€soeciÍicatiesLeMans'76rm
itt 1976.
rvs leidingenmet eenmooie
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VeEnellingen:
PrimaiÍe
tansmissie:
SecundaiÍe
tansmissie:
Framê:
Wlelbasis:
Vooruering:
Achlgrvêring:
WieleÍ:
Band€Ímaal:
Voorrcm:
AchterÍem:
Gewlchl:
Topsnêlhêid:
Tankinhoud:
0liecarter

5 (voetgeschakeld)
tandwielen
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